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L4 Möbel-Lasur-Lack
opravný šelakový transparentně barevný a hedvábně lesklý lak

Charakteristika

Lazurový lak na bázi šelaku. Používá se k osvěžení povrchu použitého nábytku, ale také k novému 
lakování. Snadno se zpracovává a výborně splývá s původním podkladem. Rychle zasychá a rychle 
prosychá. Dodá povrchu rovnoměrný, transparentně barevný, hedvábně lesklý, vodě a oděru odolný  
lakový film.

K dispozici je 12 mezi sebou navzájem mísitelných barevných odstínů:

0   natur bezbarvý
1   dub světlý 
2   dub střední  
3   dub tmavý   
4   teak světlý 
5   teak tmavý 
6   ořech světlý
7   ořech střední 
8   ořech tmavý 
9   makoré 
10 mahagon 
11 černá 

Základování

Při novém lakování je nutné surový, ještě nijak neopracovaný povrch dřeva nejdříve základovat 
rychlebrusným základem CLOU Schnellschleif-Grundierung G1.

Příprava

Plochy nábytku určené k oživení je třeba nejdříve dobře očistit od špíny, vosku apod. Pak tento
povrch lehce přebruste papírem zrnitosti 280 a odstraňte brusný prach.

Zpracování

Před použitím velmi dobře promíchejte.
Natírejte širokým měkkým plochým štětcem rovnoměrně plynule, ne sytě, tah vedle tahu ve směru 
vláken dřeva.
1 litr vystačí na přibližně 6 m2.

Ředění

Zpracovává se neředěný. V případě potřeby použijte ředidlo CLOU Verdünnung V1, také k vyčistění 
štětce.

Bezpečnostní upozornění

Vysoce hořlavý. Obsažená nebezpečná látka: etylalkohol.  Uchovávejte mimo dosah dětí. Proveďte 
preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Nevylévejte do kanalizace. Používejte pouze 
v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal 
nebo označení. V případě požáru použijte písek, CO2, hasicí prášek, nikdy nepoužívat vodu.  

Beze zbytku vyprázdněné obaly předávejte k recyklaci. Obaly se zbytky předejte na sběrné místo 
starých laků.
V ČR dodává: CLOU Bohemia  s.r.o, Radyňská 16, Plzeň , tel. 377441961
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